
Prefeitura do Município de Jaauariúna €Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9700

WM1lw ,iaguariuna .sp .gov .br

Protocolo n' 1 1 .393/201 8

Pedido n' 142/2018(Prescon n' 2674/2018)

Interessado: Secretaria de Meio Ambiente -- Departamento de Agua e Esgoto

Assunto: Contratação da empresa E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Lida. para
revisão dos proJetos de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Água EI
Central

a

A

çristos etc

Considerando o pedido, justiHlcativa e demais documentos anexos

Considerando manifestação do Departamento de Assessoria
Contratos e Parcerias;

Jurídica em Licitações

Considerando o Decreto Municipal 3.534/20 1 7

AUTORIZO a contratação da empresa E.M.A. Engenharia de Mleio Ambiente Ltda..
inscrita no CNPJ n' 54.695.3 17/000]-19, com fundamento no artigo 25, inciso ll da Lei

8.666/1993, no valor de R$ 36.590,00 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa reais), por
entender que estão presentes todos os requisitos necessários.

Jaguariúna, 10 de agosto de 2018
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RATIFICACAO

rastos, etc

RATIFICO o ato da Senhora Secretária Municipal de Meio Ambiente, que

autorizou a inexigibilidade de licitação, com fundamento no Artigo 25, Inciso

11, da Lei n' 8.666/93, em favor da empresa E.M.A. Engenharia de Meio

Ambiente Lida., visando a revisão dos projetos de ampliação e adequação da

Estação de Tratamento de Água -- ETA Central, pelo valor global de R$

36.590,00 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa reais), em face ao disposto

no Artigo 26 da Lei n' 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente
instruído.

Publique-se

Secretaria de Gabinete, 10 de agosto de 2018

%-áh.üi.=.,a
Secretária de Gabinete
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Prazo do objeto: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 611.400.00
Secretaria de Gabinete. 16 de julho de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

R$ 1 .453.823.80 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e três mil. oitocentos e vinte e três
reais e oitenta centavos), considerando a
readequação. diminuindo quilómetros na rota
do item 01 e o reajuste acima citado em ambos
os itens. o valor global estimado passa a ser de
R$1 .225.479.20 (um milhão. duzentos e vinte e
cinco mil. quatrocentos e setenta e nove reais e
vinte centavos).
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 01 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

Prazo do objeto: 08 (oito) meses.
Valor total: R$ 12.768.00
Secretaria de Gabinete. 02 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

Detentora da Ata: Construtora Estrutural Ltda. -
CNPJ 75.154.385/000140
Objeto: Fornecimento eventual e parcelada de
rachão. bica corrida. pedra l e pedrisco. -- itens
05. 07. 09 e ll
Vigência: 12 (doze) meses
Valor global: R$ 59.409,00
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

EXTRAro DopRiMEiROTERMO DE
ADITAMENTO DECONTRATO
Concorrência no 001/2017
Contrato n' 1 64/201 7
Contratado: Viação São Bento Transportes e
Turismo INDA
Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de transporte intermunicipal de alunos para as
Escolas Técnicas e Faculdades - Lote A
Fica renovada a vigência do Contrato por mais
12 (doze) meses, contados a partir de 01 de
agosto de 2018.
Fica alterado o item 01 -- a distância estimada
da rota que antes era de 105 km (cento e cinco
quilómetros) passa a ser de 85,7 km (oitenta e
cinco quilómetros e setecentos metros),
pe$p '"'do um total diário de 685,6 (seiscentos
e c e cinco quilómetros e seiscentos
metros; e um total estimado (considerando 220
dias) de 1 50.832 km (cento e cinquenta mil
oitocentos e trinta e dois quilómetros).
O valor por quilómetro passa a ser de R$ 11.10
jonze reais e dez centavos). tendo ern vista a
aplicação do IGPM acumulado dos últimos 12
meses (maio/2018) 4.2712%

O valor total estimado do contrato que era de
R$ 1 .968.120,00 (um milhão novecentos e
sessenta e oito mN e cento e vinte reais),
considerando readequação. diminuindo
quilómetros na rota e o reajuste acima citado. o
valor estimado passa ser de R$ 1 .674.235.20
(um milhão seiscentos e setenta e quatro mil
duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.

Secretaria de Gabinete, OI de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Ntunicipal de Gabinete

EXTRAro DE RAriFlcAÇÂo DE iNEXIGIBILl-
DADE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 008/2018
Processo Administrativo no ll 1 .393/2018
RArIFICO o ato da Senhora Secretária
Municipal de Meio Ambiente. que autorizou a
inexigibilidade de licitação. com fundamento no
Artigo 25. Incisa 11, da Lei n' 8.666/93. em favor
da empresa E.M.A. Engenharia de Meio
Ambiente Ltda., visando a revisão dos projetos
de ampliação e adequação da Estação de
Tratamento de Água - ETA Central, pelo valor
global de R$ 36.590,00 (trinta e seis mil
quinhentos e noventa reais). em face ao
disposto no Artigo 26 da Lei Ro 8.666/93, vez
que o processo se encontra devidamente
instruído.
Secretaria de Gabinete. 10 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRAro DOQUARTOTERMO DEADiTA.
hIENTO DO CONTRATO NO 342/2014.
PREGÃO PRESENCIALN'127/2014
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Marea Transportes Ltda. - ME.
CNPJ 06.232.001/000148.

Fica renovada a vigência do Contrato por
mais04(quatro)meses.apartirdel 5deJulho-
de201 8,considerando se85(oitenta e cinco)-
diasletivos:
O valor por viagem permanece de R$355.50(-
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos)
Dá-seaesteadita mentoovalo nota lesta mad o-
deR$30.217.50(trinta mil. duzentos e dezasse-
te reais e cinquenta centavos);
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete. 13 de julho de 2018.
Rata de Cassia Magalhães Dias
Respondendo interinamente pela Secretária de
Gabinete

EXTRAroDopRiMEiROTERMO DE
ADITAMENTODECONTRATO
Concorrência Ro 001/2017
Contrato no 166/201 7

Contratado: Expresso Jota Jota EIRELI EPP
Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de transporte intermunicipal de alunos para as
Escolas Técnicas e Faculdades -- Lote C
Fica renovada a vigência do Contrato por mais
12 (doze) meses. contados a partir de 01 de
agosto de 2018
Fica alterado somente o item 03 -- a distância
estimada da rota que antes era de 125 km
(cento e vinte e cinco quilómetros) passa a ser
de 96 km (noventa e seis quilómetros)
perfazendo um total diário de 96 km (noventa e
seis quilómetros) e um total estimado (conside-
rando 220 dias) de 21 .120 km (vinte e um mil.
cento e vinte quilómetros)
O valor por quilómetro do item 01 passa a ser
de R$13.92 (treze reais e noventa B dois
centavos). perfazendo um total diário de
R$4.732.80 (quatro mil. setecentos e tanta e
dois reais e oitenta centavos) e total estimado
(considerando 220 dias letivos) de
R$1 .041.216.00(um milhão. quarenta e um mil,
duzentos e dezesseis reais). valor por
quilómetro do item 02 passa a ser de R$9.26
Inove reais e vinte e seis canta /os). perfazen-
do um total diário de R$1 .250.1 0 (um mi
duzentos e cinquenta reais e dez centavos) e
total estimado (considerando 220 dias letivos)
de R$275.022,00 (duzentos e setenta e cinco

mil e vinte e dois reais) e o valor por quilómetro
do item 03 passa a ser de R$9,85 (nove reais e
oitenta e cinco centavos), perfazendo um total
diário de R$945.60 (novecentos e quarenta e
cinco reais e sessenta centavos) e total
estimado (considerando 220 dias letivos) de
R$208.032.00 (duzentos e oito mil e trinta e
trinta e dois reais). tendo em vista a aplicação
do IGPM acumulado dos últimos 12 meses
(Maio/2018) -- 4.2712%.
O valor global estimado do contrato que era de
R$ 1.522.191 ,00 (um milhão. quinhentos e

vinte e dois mil, centos e noventa e um reais).
considerando a readequação. diminuindo
quilómetros na rota do item 03 e o reajuste
acima citado em todos os itens. o valor global
estimado passa a ser de R$1 .524.270.00 (um
milhão. quinhentos e vinte e quatro mil e
duzentos e setenta reais)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LÍCITA.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 008/2018
Processo Administrativo n' ll .393/2018
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: E.M.A. Engenharia de Meio
Ambiente Ltda
Objeto: Revisão dos projetos de ampliação e
adequação da Estação de Tratamento de Água

ETA Central '
Valor Total: R$ 36.590.00
Base legal: Artigo 25, Incisa ll da Lei nc
8.666/93

Secretaria de Gabinete. 10 de agosto de 201 8.
Mana Emílía Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

ÇAOA

EXTRATO DECONTRATO No105/2018
PREGÃO PRESENCIALNo071/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora do contrato: Topclima Sistemas de
Refrigeração EIRELI -- EPP CNPJ
27.821.705/0001-26
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e
eletrõnicos.
Vigência: 30 (trinta) dias
Valor global: R$ 2.600.00
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

EXTRAro DopRiMEiROTERMODE
ADITAMENTODECONTRATO
Concorrência n' 001/2017
Contrato Ro 165/2017

Contratado: Expresso Metrópolis Transportes e
Viagens LTDA
Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de trqDspçrte intermunicipal de alunos para as
Esc' '«écnicas e Faculdades -- Lote B.

Fica .lyacla a vigência do Contrato por mais
12 (doze) meses. contados a partir de 01 de
agosto de 2018.
Fica alterado somente o item OI -- a distância
estimada da rota que antes era de 85 km
(oitenta e cinco quilómetros) passa a ser de 66
km (sessenta e seis quilómetros). perfazendo
um total diário de 330 km (trezentos e trinta
quilómetros) e um total estimado (considerando
220 dias) de 72.600 km (setenta e dois mil e
seiscentos quilómetros)
O valor por quilómetro do item 01 passa a ser
de R$13.90 (treze reais e no\-enta centavos)
perfazendo um total diário de R$4.587.00
(quatro mil. quinhentos e oitenta e sete reais) e
total estimado (considerando 220 dias letivos)
de R$1 .009.140.00 (um milhão. nove mil. cento
e quarenta reais) e o valor por quilómetro do
tem 02 passa a ser de R$17.56 (dezessete
reais e cinquenta e seis centavos). perfazendo
um total diário de R$983.36 (novecentos e
oitenta e três reais e trinta e seis centavos) e
total estimado (considerando 220 dias letivos)
de R$216.339.20 (duzentos e dezesseis mil
trezentos e trinta e nove reais e vint5e
centavos). tendo em vista a aplicação do IGPM
acumulado dos últimos 1 2 meses (Maio/2018)

4.2712%
O valor global estimado do contrato que era de

EXTRATO DOPRIMEIROTERMO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO NO 160/2017
PREGÃO PRESENCIAL NO 082/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora do Contrato: Sudré Tempero da
Roça LTDA -- ME
CNPJ: 12.051 .054/0001-65
Objeto: Fornecimento de refeições acondicio-
nadas em embalagens descartáveis (marmi-
tex)
Vigência: 90 (noventa) dias
Valor global: RS 618.000.00 (seiscentos e
dezoito mil reais)
Secretaria de Gabinete. 17 de julho de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRAr0 DE CONTRATO NO 106/2018
PREGÃO PRESENCIAL N' 071/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora do contrato: Filípe Moises Garcia -

CNPJ 17.034.870/0001-84
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e
eletrõnicos
Vigência: 30 (trinta) dias
Valor global: R$ 6.180.00
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Prazo do objeto; 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 611 .400.00
Secretaria de Gabinete. 1 6 de julho de 2018.
Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

R$ 1 .453.823,80 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e três mil. oitocentos e vinte e três
reais e oitenta centavos). considerando a
readequação, diminuindo quilómetros na rota
do item 01 e o reajuste acima citado em ambos
os itens. o valor global estimado passa a ser de
R$1 .225.479.20 (um milhão. duzentos e vinte e
cinco mil. quatrocentos e setenta e nove reais e
vinte centavos)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 2018
Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

Prazo do objeto: 08 (oito) meses.
Valor total: R$ 12.768.00
Secretaria de Gabinete. 02 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

Detentora da Ata: Construtora Estrutural Ltda
CNPJ 75.154.385/000140
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
rachão. bica corrida. pedra l e pedrisco. -- itens
05.07. 09 e ll
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 59.409.00.
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 201 8.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DOPRIMEIROTERMO DE
ADITAMENTODECONTRATO
Concorrência no 001/2017
Contrato Ro 1 64/2017
Contratado: Viação São Bento Transportes e
Turismo LTDA

Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de transporte intermunicipal de alunos para as
Escolas Técnicas e Faculdades -- Lote A
Fica renovada a vigência do Contrato por mais
1 2 (doze) meses, contados a partir de 01 de
agosto de 2018
Fica alterado o item 01 - a distância estimada

da rota que antes era de 105 km (cento e cinco
quilómetros) passa a ser de 85.7 km (oitenta e
cinco quilómetros e setecentos metros)
pe#p' '-do um total diáHo de 685.6 (seiscentos
e oi ) cinco quilómetros e seiscentos
metros/ o um total estimado (considerando 220
dias) de 150.832 km (cento e cinquenta mil
oitocentos e trinta e dois quilómetros)
O valor por quilómetro passa a ser de R$ 1l .lO
jonze reais e dez centavos). tendo em vista a
aplicação do IGPM acumulado dos últimos 12
meses (maio/2018) -- 4,2712%

O valor total estimado do contrato que era de
R$ 1.968.120,00 (um milhão novecentos e
sessenta e oito mN e cento e vinte reais).
considerando readequação, diminuindo
quilómetros na rota e o reajuste acima citado. o
valor estimado passa ser de R$ 1 .674.235.20
(um milhão seiscentos e setenta e quatro mil
duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.

Secretaria de Gabinete, 01 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRAÍA DE RATiFicAÇÃO DE iNEXiGiBiLi-

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 008/2018
Processo Administrativo no 111 .393/201 8
RArIFICO o ato da Senhora Secretária
Municipal de Meio Ambiente, que autorizou a
inexigibilidade de licitação. com fundamento no
Artigo 25, Inciso 11. da Lei n' 8.666/93. em favor
da empresa E.M.A. Engenharia de Meio
Ambiente Ltda.. visando a revisão dos projetos
de ampliação e adequação da Estação de
Tratamento de Água - ETA Central.'pelo valor
global de R$ 36.590.00 (trinta e seis mil
quinhentos e noventa reais), em face ao
disposto no Artigo 26 da Lei n' 8.666/93. vez
que o processo se encontra devidamente
instruído.
Secretaria de Gabinete, 10 de agosto de 201 8.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

DADE

EXTRATO DOQUARTOTERMODEADITA-
MENTO DO CONTRATO N'342/2014.
PREGÃO PRESENCIALNo127/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Marea Transportes Ltda. - ME.
CNPJ 06.232.001/000148

Fica renovada a vigência do Contrato por
mais04(quatro)meses.apartirdel 5deJu ho-
de201 8,considerando-se85(oitenta e cinco)-
diasletivos
O valor por viagem permanece de R$355,50(-
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos);
Dá-sea esteadita mentoovalo nota lestimado-
deR$30.21 7,50(trinta mll. duzentos e dezesse-
te reais e cinquenta centavos)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete. 13 de julho de 2018.
Rata de Cassia Magalhães Dias
Respondendo interinamente pela Secretária de
Gabinete

EXTF{ATO DOPRIMEIROTERMO DE
ADITAMENTO DECONTRAro
Concorrência no 001/2017
Contrato no 166/201 7

Contratado: Expresso Jota Jota EIRELI EPP
Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de transporte intermunicipal de alunos para as
Escolas Técnicas e Faculdades -- Lote C
Fica renovada a vigência do Contrato por mais
12 (doze) meses. contados a partir de 01 de
agosto de 2018.
Fica alterado somente o item 03 -- a distância
estimada da rota que antes era de 125 km
(cento e vinte e cinco quilómetros) passa a ser
de 96 km (noventa e seis quilómetros)
perfazendo um total diário de 96 km (noventa e
seis.quilómetros) e um total estimado (conside-
rando 220 dias) de 21 .120 km (vinte e um mil
cento e vinte quilómetros)
O valor por quilómetro do item 01 passa a ser
de R$1 3,92 (treze reais e noventa e dois
centavos), perfazendo um total diário de
R$4.732.80 (quatro mil. setecentos e trinta e
dois reais e oitenta centavos) e total estimado
(considerando 220 dias letivos) de
R$1.041 .216.00 (um milhão. quarenta e um mil.
duzentos e dezasseis reais), valor por
quilómetro do item 02 passa a ser de R$9.26
(nove reais e vinte e seis centavos), perfazen-
do um total diário de R$1 .250.10 (um mil,
duzentos e cinquenta reais e dez centavos) e
total estimado (considerando 220 dias letivos)
de R$275.022.00 (duzentos e setenta e cinco
mil e vinte e dois reais) e o valor por quilómetro
do item 03 passa a ser de R$9,85 (nove reais e
oitenta e cinco centavos). perfazendo um total
diário de R$945.60 (novecentos e quarenta e
cinco reais e sessenta centavos) e total
estimada (considerando 220 dias letlvos) de
R$208.032,00 (duzentos e oito mil e trinta e
trinta e dois reais). tendo em vista a aplicação
do IGPM acumulado dos últimos 12 meses
(Maio/2018) -- 4.2712%.
O valor global estimado do contrato que era de
R$ 1 .522.191.00 (um milhão. quinhentos e

vinte e dois mil. centos e noventa e um reais).
considerando a readequação. diminuindo
quilómetros na rota do item 03 e o reajuste
acima citado em todos os itens. o valor global
estimado passa a ser de R$1 .524.270.00 (um
milhão. quinhentos e vinte e quatro mil e
duzentos e setenta reais)
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 01 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRAro DE iNExiGiBiLiDADE DE LiciTA-

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 008/2018
Processo Administrativo Ro 1 1 .393/201 8

Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguarfúna
Contratada: E.M.A. Engenharia de Meio
Ambiente Ltda

Objeto: Revisão dos prqetos de ampliação e
adequação da Estação de Tratamento de Água
- ETA Central '

Valor Total: R$ 36.590.00
Base legal: Artigo 25. Incisa ll da Lei n'
8.666/93

Secretaria de Gabinete. 10 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

ÇAOA

EXTRATO DE CONTRAI'0 NO 1 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL NO 071/2018

Órgão Gerenclador: PrefoRura do Município de
Jaguariúna
Detentora do contrato: Topclima Sistemas de
Refrigeração EIRELI -- Epp CNPJ
27.821.705/0001-26
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e
eletrõnicos.
Vigência: 30 (trinta) dias
Valor global: R$ 2.600.00
Secretaria de Gabinete, 01 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DOPRIMEIROTERMO DE
ADITAMENTODECONTRATO
Concorrência n'001/2017
Contrato no 165/2017

Contratado: Expresso Metrópoles Transportes e
Viagens LTDA
Objeto: Continuidade na prestação de serviços
de transporte intermunicipal de alunos para as
Escc'"'"'Sbnicas e Faculdades -- Lote B
Fica )ada a vigência do Contrato por mais
12 (doze) meses. contados a partir de'01 de
agosto de 2018
Fica alterado somente o item OI -- a distância
estimada da rota que antes era de 85 km
(oitenta e cinco quilómetros) passa a ser de 66
km (sessenta e seis quilómetros). perfazendo
um total diário de 330 km (trezentos e trinta
quilómetros) e um total estimado (considerando
220 dias) de 72.600 km (setenta e dois mil e
seiscentos quilómetros)
O valor por quilómetro do item 01 passa a ser
de R$13.90 (treze reais e noventa centavos)
perfazendo um total diário de R$4.587.00
(quatro mif. quinhentos e oitenta e sete reais) e
total estimada (considerando 220 dias letivos)
de R$1.009.140.00 (um milhão. nove mil. cento
e quarenta reais) e o valor por quilómetro do
tem 02 passa a ser de R$17.56 (dezessete
reais e cinquenta e seis centavos). perfazendo
um total diário de R$983.36 (novecentos e
oitenta e três reais e trinta e seis centavos) e
letal estimado (considerando 220 dias letivos)
de R$216.339,20 (duzentos e dezesseis mil. '
:rezentos e trinta e nove reais e vint5e
entavos). tendo em vista a aplicação do IGPM

acumulado dos últimos 12 meses (Maio/201 8)
- 4.2712%. ' '
:) valor global estimado do contrato que era de

EXTRAroDopRiMEiROTERMODE
ADITAMENTO DO CONTRATO NO 160/2017
PREGÃO PRESENCIAL N' 082/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora do Contrato: Sudré Tempero da
Roça LTDA -- ME
CNPJ: 12.051.054/0001-65
Objeto: Fornecimento de refeições acondicio-
nadas em embalagens descartáveis (marmi-

Vigêncía: 90 (noventa) dias
Valor global: R$ 618.000,00 (seiscentos e
dezoito mil reais)
Secretaria de Gabinete, 17 de julho de 2018.
Mana Emília Peçonha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

ex

EXTRAI'0 DE CONTRAr0 NO 1 06/201 8
PREGÃO PRESENCIALN'071/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora do contrato: Filipe Moises Garcia -

CNPJ 17.034.870/0001-84
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e
eletrõnicos
Vigência: 30 (trinta) dias
Valor global: R$ 6.180.00
Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 201 8.
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Homologando ainda que o item 08 foi conside-
rado deserto e os itens 02 e 29 foram conside-
rados fracassados.
Secretaria de Gabinete, 14 de agosto de 201 8.
Luciene Dela Vecchio - Pregoeira
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

Base legal: Artigo 24, inciso Xlll da Lei
8.666/93

Secretaria de Gabinete. 1 6 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária Municipal de Gabinete

Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo
Secretaria de Gabinete. 27 de julho de 201 8
Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE A:m DE REGISTRO DE PREÇO
N'168/2018
PREGÃO PRESENCIAL NO 074/2018

(1)rgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Flex -- Comércio e Represen-
tação Ltda. - CNPJ 1 0.350.473/0001 -72.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelada de
areiafina.-itens 01 e 02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 21.750.00.

Secretaria de Gabinete. 01 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

#/iso DE RAriFTCAÇÃo DE DESPENSA DE
LICITAÇÃO
PROCEsso ADMiNiSTRAtivo ii 80i/20i 8
DISPENSAN'019/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de

Saúde que autorizou a Dispensa de Licitação,
com fundamento no Artigo 24, Incisa IV. da Lei
n' 8666/93. a favor da empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E ONCOLÓGICOS LIDA- inscrita no

CNPJ no 04.307.650/001 2-98, para aquisição
de 180 cápsulas do medicamento Crizotinib
250 mg -- Marca: Xalkori pelo valor global de
R$ 58.235.40 (cinquenta e oito mil duzentos e

trinta e cinco reais e quarenta centavos)
Em face do disposto no artigo 26 da Leí n'
8.666/93, vez que o processo encontra-se
devidamente instruído.
Jaguariúna.17 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DENOTADEEMPENHO
ATAREGISTRO DEPREÇO no163/2018
Pregão Presencial n' 80/2018
Empenho: 17915/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Gabinete
Detentora: Marcio Luiz Borges - ME
CNPJ: 12.1 36.260/0001-78

Objeto: Prestação de serviços de sonorização
e iluminação
Valor do Empenho: R$ 1 .847.50
Data do Empenho: 07/08/2018
Sissi Helena Roque CRC ISP328526/0-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
FinançasEXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE

ADITAMENTO DO CONTRATO NO 1 69/2016.
PREGÃO PRESENCIAL NO 104/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
CONTRATADA: J.G.O. Locadora de Veículos.
Transportes e Turismo Ltda. - EPP. - CNPJ
12.351.801/0001-80.

Fica renovada a vigência do Contrato por
ma is12(d oze)meses.apa rti rd e 1 8deJulho

de201 8. no total serão realizadas até 1 .590

(Um mil. quinhentos e noventa) viagens para
Campinas;
O valor por viagem é de R$1 70,00(Cento e
setenta reais);
Dá-seaesteadita men toovalo rtotalestimado -

deR$270.300.00jDuzentos e setenta mil e

trezentos reais);
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.

Secretaria de Gabinete. 17 de julho de 2018.
Rata de Cassia Magalhães Dias

Respondendo interinamente pela Secretária de
Gabinete

EXTRATO DENOTADEEMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO n' 007/2018
Pregão Presencial n'178/2017
Empenho: 17977/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administra-
ção e Finanças
Detentora: Phabrica de Produções Serviços de
Propaganda e Publicidade LTDA -- EPP
CNPJ: O0.662.315/0001-02
Objeto: Serviços de publicação de atos oficiais
em jomal de grande circulação no Estado de
São Paulo e Diário oficial da União
Valor do Empenho: R$ 3.560.91
Data do Empenho: l0/08/2018
Sissi Helena Roque CRC ISP328526/0-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

EXTRAro DEDispENSALiciTAÇÃo
PROCEsso ADMiNisTRATivo ii 80i/2018
DISPENSAN'019/2018
Contratada: OncoProd Distribuidora de
Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA -
CNPJ: 04.307.650/0012-98

Objeto: aquisição de 180 cápsulas do medica-
mento Crizotinib 250 mg - marca Xalkori
Prazo do Objeto: 30 (trinta) dias.
Valor global: R$ 58.235.40
Base legal: artigo 24. incisa IV da Lei 8.666/93
Secretaria de Gabinete. 17 de agosto de 2018
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DENOTADEEMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO n' 1 63/2018
Pregão Presencial no080/2018
Empenho: 17962/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude
Esporte e Lazer
Detentora: Marcio Luiz Borges - ME
CNPJ:12.136.260/0001-78
Objeto: Serviço de sonorização
Valor do Empenho: R$ 2.825.38
Data do Empenho: l0/08/2018
Sissí Helena Roque CRC ISP328526/0-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

AVISO DE RAtiFicAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ll 591/2018
DISPENSAN'018/2018
RArIFICO o ato da Senhora Secretária de

Assistência Social que autorizou a dispensa de
licitação. com fundamento no Artigo 24. Incisa
XIII. da Lei n' 8666/93. a favor do SENAC
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial). CNPJ n' 03.709.814/0029-99. para
contratação de cursos e oficinas pedagógicas.
pelo valor total de R$ 69.91 0.00 (sessenta e
nove mil. novecentos e dez reais). cujo o
período será de 07 (sete) meses.
Em face ao disposto no artigo 26 da Lei n'
8.666/93. vez que o processo se encontra
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete. 16 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete
centavos) Fornecedor: GIOMETTI E GIOMET. »/iso DE RETiFicAÇÃO/RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE NO 008/2018

Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que em publicação veiculada em
11 de agosto de 201 8. às Hs. 1 8. neste jornal.
onde se lê: "...Processo Administrativo no
11 1 .393/201 8...' lê-se: '...Processo Administra-
tivo n' 11.393/2018.

Secretaria de Gabinete, 13 de agosto de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva --
Secretária de Gabinete

EXTRATO DOSEGUNDOTERMO DE
ADITAMENTO DECONTRATO
DISPENSA NO 020/2016
Contrato no 1 86/2016
Contratado: Fiorilli Software LTDA - CNPJ:
01704233/0001-38
Objeto: Continuidade na prestação de serviço
de Locação de Sistema de Contabilidade
Pública Previdenciária para atendimento ao
regime próprio de previdência social
Jaguariúna Previdência.
Fica renovada por mais 04 (quatro) meses a
vigência do Contrato supra mencionado. a
partirde 27 dejulho de 2018.
Permanece inalterado o valor mensal da

locação de R$ 650.00 (seiscentos e cinquenta
reais)
Dá-se a este aditamento o valor total de R$
2.600.00 (dois mil e seiscentos reais).

EXTRATO DENOTADEEMPENHO
A[A REGISTRO DE PREÇO n' 258/2017
Pregão Presencial no124/2017
Empenho: 17962/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude
Esporte e Lazer
Detentora: Panificadora Põr do Sol de
Jaguariúna LTDA -- ME
CNPJ: l 0.329.865/0001-50
Objeto: Fornecimento de lanches
Valor do Empenho: R$ 92.69
Data do Empenho: l0/08/2018
Sissi Helena Roque CRC ISP328526/0-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

EXTRATO DEDISPENSALICITAÇÃO
PROCEsso ADMiNisTRATivo ii 591/2018
DISPENSAN'018/2018

Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratado: SENAC (SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL)-CNPJn'
03.709.814/0029-99.
Objeto: Contratação de cursos e oficinas
pedagógicas
Prazo do Objeto: 07 (sete) meses.
Valor Total: R$ 69.910.00

Total Fornecedor R$ 13.939,60 - (Treze mil.
novecentos e trinta e nove reais e sessenta
centavos)

EXTRATO DENOTADEEMPENHO
A:rA REGISTRO DE PREÇO) n' 1 67/2018
Pregão Presencial n'074/2018
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